JURK MET RIMPELROK – 10005
NEWBORN 0 – 9 M
Mooi klassiek jurkje voor allerkleinste meisjes. Dit jurkje
is een must–have voor de garderobe. Eenvoudig enerzijds, sierlijk anderzijds. Met kleine aanpassingen tover je
een ander jurkje vanonder de naaimachine ...

AANBEVOLEN STOF
Het patroon is ontworpen voor dunne of middelzware
geweven of gebreide stof.
MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm breed x 70 / 75 / 80 / 85 cm lang
Voering – 140 cm breed x 25 cm voor alle maten
Knopen – 3 stuks / 10 mm
Alternatieve stofbreedte
Stof – 110 cm breed x 95 / 100 / 105 / 110 cm
Voering – 110 cm breed x 25 cm voor alle maten
Het is aan te raden om de stof altijd voor te wassen!
PATROONDELEN YtterStof
&X1
1. VOORPAS 			
2. ACHTERPAS			
&X2
3. ROK
		 & X 2
PATROONDELEN FoderStof
1. VOORPAS			
&X1
2. ACHTERPAS			
&X2
NAADWAARDE
Zoom 2,5 cm
Alle andere naden 1 cm
PATROON OVERNEMEN
Open het patroonblad en kies de juiste maat.
Teken de patroondelen over op patroonpapier.
Voeg naadwaarde toe aan de patroondelen en knip ze dan uit.
Het patroon is klaar om op de stof te leggen.
PATROON UITKNIPPEN
Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten gelijk liggen.
Plaats de patronen op de stof, let op de draadrichting, de
draadrichting op het patroon moet evenwijdig liggen met de
zelfkant van de stof. Speld de patroondelen vast om er zeker
van te zijn dat ze niet verschuiven tijdens het knippen.
NB! wees extra voorzichtig met stoffen met een vleug, zoals
corduroy of velours. Dit wil zeggen dat de kleine haartjes allemaal in één richting, in de lengte van de stof liggen. De
richting van de vleug is bepalend voor de kleur van de stof.
De stof moet van onder naar boven glad aanvoelen. In het kledingstuk is dan de diepste kleur zichtbaar. De patroondelen
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moeten allemaal in dezelfde richting (vleug naar boven) op
de stof worden gelegd om kleurverschil te voorkomen. Hou
ook rekening met de richting van de prints of ruit op de stof
als je het patroon op de stof plaatst.
IN ELKAAR NAAIEN VAN DE JURK

1. Stik de schouders aan elkaar, goede kanten op elkaar.
Doe hetzelfde met de voering. Strijk de naden open.
Leg de pas en voeringpas met de goede kanten op
elkaar. Stik middenrug, halsrand en armsgaten vast.
Knip de ronde randen in en keer het jurkje met de
goede kant naar buiten. Dit doe je door de achterste
delen door de schouders te trekken. Strijk de naden plat.
2. Stik de zijnaden van de voeringpas en voorpas aan
elkaar, goede kanten op elkaar. Strijk de naden open
en strijk de voering op zijn plaats. Stik de armsgaten,
halsrand en middenrug door op 2 mm. Naai de
knoopsgaten en knopen volgens het patroon.
3. Stik de zijnaden van de rok, goede kanten op elkaar.
Overlock of zigzag deze samen en strijk de naad
naar achter. Stik een rimpeldraad op 0,5 cm van de
bovenrand en de tweede rimpeldraad op 1,5 cm van
de bovenrand. Rimpel de rok in tot hij even breed is
als de pas. Speld de rok op de passen, met de goede
kanten op elkaar en stik vast. Verwijder de rimpeldraad die zichtbaar is. Overlock of zigzag de randen.
Strijk de naad naar boven en stik net boven de naad
door om de naad op zijn plaats te houden. Strijk de
onderkant van de zoom om, eerst 1 cm en dan nog eens
1,5 cm en stik vast. Je kan de rand eventueel nog 		
afwerken met een leuke boord.

TIP RONDE RANDEN, GEMAKKELIJK EN MOOI
Ronde naden kan je er snel mooi doen uitzien door na het
stikken de naadwaarde tot 3 mm bij te knippen. In principe
is dit hetzelfde als ronde naden in te knippen, maar dit is
een snellere manier. Let op, je kan het enkel op deze
manier doen als de stof niet te fel rafelt.
Meer inspiratie, tips en ideeën vind je op minikrea.dk

MAAK HET ZELF – EENVOUDIG, LEUK, SUPER SCHATTIG EN STOERE KINDERKLEDING – STAP VOOR STAP

Vertaald door – Tamara Daems – Stoffenfee.be

CREËER UW EIGEN LOOK
De allerschattigste jurk met pas en rimpelrok. Klassieke jurk
die elk meisje beeldig staat. Gemakkelijk te combineren met
verschillende stoffen, prints, bandjes, paspel ... Combineer
geweven en gebreide stoffen en creëer een heel andere
look. Haak of naai zakken op het voorpand en tover een leuk
detail op je jurk!

